
ٔظًشا ألٍّ٘خ األخالق اٌحغٕخ ٚأٍّ٘خ اٌتحًٍ ثٙب ٌتُ تذسٌغٙب ٌجٍّغ اٌّشاحً اٌتؼٍٍٍّخ، ٌزٌه ٔمَٛ خالي ٘زا 

 :اٌتؼجٍش ثبٌحذٌث ػٓ اٌؼٕبصش اٌتبٌٍخ

 .اٌؼٕصش األٚي ٔتٕبٚي خالي اٌؼٕصش األٚي اٌحذٌث ػٓ ِمذِخ اٌتؼجٍش .1

 .اٌؼٕصش اٌثبًٔ ٔتٕبٚي خالي ٘زا اٌؼٕصش اٌحذٌث ػٓ ػٓ ِٛضٛع اٌتؼجٍش .2

 .اٌؼٕصش اٌثبٌث  ٚٔتٕبٚي خالي اٌؼٕصش اٌثبٌث خبتّخ ػٓ ِٛضٛع اٌتؼجٍش .3

 :ٚثؼذ أْ ػشضٕب ٌىُ ػٕبصش اٌّٛضٛع، عٍتُ اٌحذٌث ػٓ وً ػٕصش ثبٌتفصًٍ خالي اٌغطٛس اٌّمجٍخ

 مقدمة عن األخالق الحسنة وأهميتها

تؼٍّٕب ِٕز اٌصغش إّٔب األُِ األخالق، ٚوزٌه تؼٍّٕب أْ األخالق اٌحغٕخ ً٘ أعبط وً ػاللخ ثٍٓ طشفٍٓ حٍث 

اٌمٛح ٚاألصبٌخ فً ِب ٔؼذٖ ٚاحذ ِٓ أِٙش ِٚٓ أوثش األعبٌٍت اإلٌجبثٍخ أفضٍٍخ، ٌزٌه حثٕب هللا ػض ٚجً 

 .ٚسعٌٕٛب ػٍى أٍّ٘خ اٌتحًٍ ثبألخالق اٌحغٕخ

 

 المىضىع

ٌٛجذ تؼشٌف ٌألخالق فً اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٌختٍف ػٓ تؼشٌفٙب فً إصطالحًٍب، ٚعٍتُ طشح ٘زٖ اٌتؼشٌفبد خالي 

 :اٌغطٛس اٌّمجٍخ

 

 التعريف اللغىي

تؼشف ػٍى أٔٙب اٌغجٍخ ٚاٌطجغ ٚاٌجٛ٘ش اٌذاخًٍ ٌالٔغبْ ٚاٌصٛسح اٌجبطٍٕخ اٌتً تّثً اٌمٍُ اٌتً ٌتجٕب٘ب، 

ٚثٙزا اٌذٚس تٕؼىظ ػٍى اٌٍٙئخ اٌخبسجٍخ ٌإلٔغبْ فئِب أٔٗ ٌتخٍك ثبٌحغٓ ِٓ اٌمٍُ أٚ ثبٌغب ِٕٙب ِّب ٌجؼٍٙب 

 .صفخ ِالصِخ ٌٗ

 

 التعريف االصطالحي

ػجبسح ػٓ ٍ٘ئخ ِٕٚٙج فً إٌفظ ٌٕتج ػٓ األخالق أفؼبي حغٕخ تىْٛ ػٍى ٍ٘ئخ طجبع اإلٔغبْ حغٕخ، ٚفً 

 .حبٌخ ٔتج ػٕٙب أفؼبي عٍئخ تىْٛ ػٍى ٍ٘ئخ طجبع اإلٔغبْ اٌغٍئخ

 

 أهمية األخالق

 :تتّثً أٍّ٘خ األخالق فً اٌمٍبَ ثجٕبء اٌّجتّؼبد ػٍى اٌّجبدا اٌتبٌٍخ

 تّبعه اٌّجتّؼبد ػٍى اٌحك. 

 تّبعه اٌّجتّؼبد ػٍى اٌصٛاة. 

 تّبعه اٌّجتّؼبد ػٍى اَداة اٌؼبِخ. 

 تّبعه اٌّجتّؼبد ػٍى األخالق اٌحغٕخ. 

وّب تؼذ األخالق اٌحغٕخ، ِؼٍبس فالح اٌشؼٛة ٚٔجبحُٙ، حٍث أْ عالِخ لٛح ٚعّٛ ٚػضح اٌّجتّغ تؼتّذ ػٍى 

 .تّغىٗ ثبألخالق اٌحغٕخ ٚاٌؼبداد ٚاٌتمبٌٍذ ٚاٌمٍُ اٌحغٕخ

 :ٚحثٕب اٌذٌٓ اإلعالَ ػٍى اٌتحًٍ ثٙزٖ اٌصفبد



 اٌتحًٍ ثبألخالق اٌحغٕخ. 

 اٌتحًٍ ثأحغٓ اٌمٍُ فً جٍّغ األحٛاي عٛاء أفشدًا ٚجّبػبد. 

ِب ِٓ شب أثمً فً ٍِضاْ اٌؼجذ اٌّؤِٓ ٌَٛ اٌمٍبِخ ِٓ حغٓ " :"ملسو هيلع هللا ىلص"ٚاعتشٙبدًا ػٍى رٌه حذٌث اٌشعٛي 

  اٌخٍك

 ."إْ هللا ٌٍجغض اٌفبحش اٌجزيء

 

 خاتمة عن األخالق الحسنة وأهميتها

ٚفً إٌٙبٌخ ٌّىٕٕب اٌمٛي أْ أٍّ٘خ األخالق اٌحغٕخ ال تختضي فً تمٌٛخ اٌشؼٛة ٚ اٌّجتّؼبد ٚ ِغبػذتٙب 

ػٍى اٌتمذَ ٚ اٌتطٛس ثً ً٘ أوجش ِٓ رٌه ، فًٙ ِٕبسح اإلٔغبٍٔخ جّؼبء ٚ ثذٚٔٙب عتؼُ اٌفٛضى ٚ عتحً 

 .لٛأٍٓ اٌغبثخ ِحً ِب ششػٗ هللا ٌٕب ِٓ لٛأٍٓ ٚ ٌٓ ٌضً ٕ٘بن شًء اعّٗ ثشش
 


